STUUR EEN AMNESTY GROET
November 2022
Mandaatsonderwerp: oneerlijk proces / levenslange gevangenisstraf

land: Verenigde Staten

De inheems-Amerikaanse activist Leonard Peltier zit al 44 jaar
gevangen voor de moord op twee FBI-agenten. Na een oneerlijk
proces kreeg hij levenslang. Bewijs werd daarbij
achtergehouden en getuigen werden gemanipuleerd en
geïntimideerd.
Leonard houdt vol onschuldig te zijn. Daarom hebben de
autoriteiten altijd geweigerd hem vervroegd vrij te laten. Hij
komt pas in 2024 opnieuw in aanmerking voor een vervroegde
vrijlating. Maar hij is inmiddels 77 jaar oud en bovendien
ernstig ziek waardoor dat mogelijk te laat is voor hem.
Ook in mei 2014 was onze groetenactie voor Leonard Peltier. Sindsdien is er voor hem niets veranderd.
Hij is slechts ouder geworden en slechter van gezondheid.
Stuur Leonard Peltier een kaartje als teken van steun!
Enkele aanwijzingen voor het versturen van een groet
• Stuur een kaart met een groet als morele steun. U kunt eventueel een religieuze kaart gebruiken en
u mag Amnesty International noemen. In de VS moet een volledig uitgeschreven afzender (inclusief
land) op de envelop staan, anders krijgt de gevangene uw kaart niet.
• Taal: Engels
• Gebruik een kaart met envelop en schrijf adres en afzender zowel op de kaart als op de envelop.
Portokosten tot 20 gr: internationaal 1 (= € 1,55).
• Krijgt u een reactie? Of komt u kaart onbestelbaar terug? Geef dit in beide gevallen s.v.p. door aan
Amnesty International, tel. 020 - 53 52 111 of servicecenter@amnesty.nl.
Voorbeeld-groet:
I am thinking of you and hope you keep your spirits high.
(Vertaling: Ik denk aan u en hoop dat u moed blijft houden)
Of bedenk uw eigen groet. Houd er daarbij rekening mee dat Amnesty International zich niet uitspreekt
over het al of niet schuldig zijn van Leonard.
Kaarten kunnen gestuurd worden naar:
Leonard Peltier, #89637-132
USP Coleman 1
US Penitentiary
PO Box 1033
Coleman, FL 33521
Verenigde Staten

